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ATA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Aos vinte e três
dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas e trinta
minutos, teve início a Sessão ordinária do Conselho Universitário da
UNIFAI, conduzida pelo Reitor e Presidente, Prof. Dr. Paulo Sergio da
Silva, por webconferência. Participaram os Conselheiros: Vice-Reitor,
Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon; Pró-Reitor de Ensino,
Prof. Dr. Delcio Cardim; Pró-Reitor de Extensão, Prof. Dr. Vagner Amado
Belo de Oliveira; Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr.
José Aparecido dos Santos; Representantes dos Professores Doutores,
Dalva Pazzini Grion, Alexandre Teixeira de Souza, Marceli Moço Silva
e Miguel Ângelo de Marchi; Representantes dos Professores Mestres,
Igor Terraz Pinto, Alexandre Rodrigues Simões e Simone Leite Andrade;
Chefe do Departamento de Exatas, Profa. Me. Josiane Lourencetti; Chefe
do Departamento de Humanas, Profa. Me. Mariângela Conceição Vicente
Bergamini de Castro; Chefe do Departamento de Biológicas e da Saúde,
Profa. Me. Regina Eufrásia do Nascimento Ruete; Representante
Discente, Yuri Wicher Damasceno; Representantes dos Funcionários
Técnico-Administrativos, Jean Cardoso de Moura e Rita de Cássia
Siqueira; Representante da Comunidade proposto pelo Reitor, Marcos
Roberto Fratini. Participou, como convidado da reitoria, o Prof. Renam
Serraglio Quaglio, que deu detalhes da finalização da construção do
bloco 5 do Campus II, a ser inaugurado no presente semestre. Ausentes
os Conselheiros Ewerton Henrique Nabarreto, Jean Paulo Rodolfo
Ferreira e João Lopes de Oliveira. Verificada a existência de quórum,
deu-se início à Sessão com os cumprimentos do Senhor Presidente. 01.
ATA nº 28: aprovada e assinada. 02. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: a)
Iniciou dizendo que as reuniões desse Conselho Universitário não
ocorreram de forma habitual, porém, devido ao momento vivenciado pela
pandemia Covid-19 e pelo foco ser o Ensino, essas Sessões ocorreram
junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Solicitou que as
reuniões sejam, por questão de ética, assistidas somente pelos
Conselheiros, já que estão sendo realizadas por videoconferência, em
cumprimento ao Estatuto. b) Comunicou o total parcial de inscritos
nos vestibulares, sendo seiscentos inscritos para reserva de vagas do
curso de Medicina 2021 e setenta e dois para o vestibular de inverno;
c) Informou que os cursos de graduação em Química e Enfermagem foram
novamente reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação e segue em
tramitação o reconhecimento do Curso de Medicina e de Estética, bem
como a renovação dos cursos de Pedagogia, Direito, Psicologia, Educação
Física Bacharelado e Odontologia. d) CICFAI: o presidente passou a
palavra ao Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Cons. José
Aparecido, que explicou a proposta de manter o evento de forma virtual
com adaptação das plataformas e com a realização dos congressos no mês
de outubro. O evento contará com a integração dos professores e alunos
da rede pública. A premiação deverá ser mediante menção honrosa e os
trabalhos organizados por áreas, devendo ser enviados à IES até 04 de
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outubro. Solicitou o apoio desse Conselho na realização do evento,
assim como informou sobre o Congresso Internacional sobre Produção de
alimentos e mudanças climáticas, postergado para o início do próximo
ano, onde a UNIFAI é parte principal desse convênio participando do
comitê organizador. e) Segundo semestre letivo: em posse da palavra o
Pró-reitor de Ensino, Cons. Delcio Cardim, informou aos Conselheiros
sobre a preparação para o semestre que se iniciará em 03 de agosto,
ainda de modo remoto cumprindo as legislações emitidas pelo CEE.
Salientou que o estágio de Internato do curso de Medicina foi oferecido
sem interrupção na cidade de Araçatuba e que a Deliberação CEE 185/2020
admite que trinta por cento da carga horária de estágios dos cursos
da área de saúde sejam realizadas de forma remota. Comunicou que as
Coordenadoras Pedagógica e de Estágios estão promovendo estudos junto
aos Coordenadores de Curso para a oferta dessa prática. O Reitor
observou que esse retorno deverá ser avaliado pelo Comitê Covid-19 da
UNIFAI e passou a palavra ao Dr. Miguel de Marchi, Coordenador do Curso
de Medicina e integrante do referido Comitê que discorreu sobre a
situação epidemiológica da região e a previsão é de que o retorno
presencial não deverá ser liberado, exceto nos casos de estágios e
práticas com todos os EPIs necessários, atendendo às legislações.
Ainda, que os alunos do oitavo termo do curso de Medicina deverão
retornar, de forma escalonada, para que no próximo semestre possam
seguir com o Internato. Falou sobre os elogios na avaliação dos
docentes à primeira turma de Internato, da qualidade científica e
postural dos alunos e do contentamento de todos. f) Recredenciamento
Geral da IES: o Reitor informou que a UNIFAI deverá solicitar o
recredenciamento geral e passou a palavra para Cons. Rita de Cássia,
Secretária Acadêmica da Instituição, para explicações sobre o
processo. A Secretária informou que todos os setores da IES receberam
uma nota técnica com orientações e solicitações dos relatórios
necessários e que o processo deverá ocorrer de forma tranquila. Como
acontece com os cursos de graduação, renovados periodicamente, também
a Instituição passa por recredenciamento geral com avaliação pelo
Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Explicou que o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI, é um dos documentos solicitados
pelo CEE e está sendo desenvolvido pelas pró-reitorias da UNIFAI,
respondendo à Cons. Marceli Moço que esse PDI será apreciado por esse
Conselho Universitário. Cons. Paulo Sergio salientou que os prazos
deverão ser cumpridos criteriosamente e ficou pré-determinado que até
o dia 10 de agosto o PDI deverá ser enviado aos Conselheiros. 03.
EXPEDIENTE: a) Parecer da Reitoria nº 01/2020 – Cons. Paulo Sergio,
Reitor da UNIFAI, encaminhou para ciência dos Conselheiros o Parecer
nº 01/2020 emitido pela reitoria, referente ao Curso de Medicina,
diante de solicitação protocolada pelo Pró-Reitor de Ensino no dia 13
de julho, a respeito das atribuições de aulas do referido curso e
junção das turmas atualmente divididas. Ainda, anexo a esse protocolo,
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segue Orientação Técnica nº 01/2020 do Controlador Interno da
Instituição, que entende ser desnecessária a fragmentação de turmas
no ensino ministrado em meio remoto, considerando o momento de pandemia
Covid-19. O Reitor salientou que, conforme consta no Parecer nº
01/2020, a preocupação principal em manter as turmas divididas, não
somente no curso de Medicina, mas no curso de Direito que também se
aplica a divisão, está na garantia da qualidade do ensino ministrado.
Ainda, que o Curso de Medicina da IES está em processo de
reconhecimento, portanto, não seria oportuno qualquer alteração nesse
momento. Após, deixou a palavra livre para manifestação dos
Conselheiros. Cons. Yuri Wicher, aluno do curso de Medicina, falou em
nome das turmas, do contentamento quanto ao Internato e da preferência
dos alunos em manter a divisão das turmas para que as discussões de
casos sejam melhor aproveitadas, bem como, elogiou os docentes do Curso
e que seja mantida a atribuição das aulas na forma como estão. Cons.
Marceli Moço, docente do curso de Medicina, agradeceu a fala do Cons.
Yuri, disse ter recebido o parecer técnico comunicando a união das
turmas para o próximo semestre com apenas um professor/disciplina.
Disse que os docentes do curso se sentem mais uma vez pressionados e
questionou de onde surgem essas ideias. Ainda, que estão respondendo
à reitoria da Instituição com ajuda jurídica e, mais uma vez, pede que
essa situação não ocorra todo início de semestre letivo. Cons. Delcio
Cardim, esclareceu que, como Pró-Reitor de Ensino, é responsável por
toda a atribuição de aula e diante da pandemia e as aulas acontecendo
em ambiente virtual, surgiu a preocupação em defender a Instituição
sem interesse em prejudicar qualquer docente. As dúvidas surgiram em
dois momentos: 1º - sem o retorno presencial liberado como iria
atribuir aulas a docentes se não haveria a oferta de práticas, tendo
discutido junto à Procuradoria Jurídica a forma de realizar o pagamento
desses professores. 2º - quanto à divisão de turmas em aulas virtuais,
sua preocupação foi no sentido de um possível apontamento do Tribunal
de Contas. Garantiu que sempre primou pela qualidade do ensino não
somente no curso de Medicina, mas em todos os cursos da IES. Disse que
o Coordenador do Curso de Medicina estava com calendário pronto para
essa junção de sala, caso fosse necessário. O Coordenador Dr. Miguel,
confirmou ter encaminhado à pró-reitoria os dois planos de ensino como
previsão. Sendo assim, após o primeiro despacho do Magnífico Reitor,
Cons. Delcio Cardim comunicou sua decisão de seguir a orientação do
Controlador Interno. Cons. Dalva Grion, docente do curso de Medicina,
também agradeceu ao aluno Yuri pela sua colocação, disse que a cada
semestre se depara com situação semelhante a essa e não há tempo hábil
para o docente se programar, além de apontar a qualidade do ensino.
Cons. Fábio Botteon, na qualidade de vice-reitor da UNIFAI, disse que
gostaria de participar dessas reuniões com os Coordenadores de Curso,
elogiou a preocupação do Pró-Reitor de Ensino. Cons. Regina Ruete,
como ex-diretora da FAFIA, disse ser grande a preocupação com
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apontamentos para a IES, porém, as decisões devem ser tomadas em grupos
maiores, garantindo a segurança e tranquilidade dos professores. Cons.
Igor Terraz concluiu que esse episódio vem fortalecer a equipe, a
preocupação do Cons. Delcio foi louvável, mas o Controlador Interno
ao proferir o parecer técnico não analisou todas as situações.
Salientou que o trabalho nesse momento de pandemia está sendo em dobro,
com contato diuturno entre aluno e professor. Considerou que a
razoabilidade citada nesse parecer foi muito simplista, o momento é
de expectativas e a IES deve prevenir-se contra ações trabalhistas bem
como a evasão escolar, preservando a harmonia entre docentes, discentes
e reitoria. Cons. Marcos Fratini, também elogiou a preocupação do Cons.
Delcio em relação à IES, assim como sua competência, mas como “nem
tudo que é legal é justo” e o TC está fazendo seu papel, nesse momento
de pandemia as perdas salariais podem resultar em ações trabalhistas,
como mencionado pelo Cons. Igor. Acredita ser possível a explicação
da necessidade da divisão de turmas nos cursos de graduação, mesmo em
aulas remotas. Na sequência, a Coordenadora Pedagógica da UNIFAI, Cons.
Simone Leite, se posicionou a favor dos diálogos para tomada de
decisões e respondendo ao questionamento da Cons. Marceli, informou
que a “ideia” teve origem com o recebimento dos horários de aulas do
curso de Medicina sem a divisão das turmas, sinalizando essa
possibilidade naquele momento, daí acreditou-se ser possível mas na
prática não foi totalmente o que se esperava. Após os pronunciamentos,
Cons. Paulo Sergio declarou que, como Reitor e Presidente desse
Conselho, a conversa é fundamental e que as reuniões entre a equipe
devem ocorrer, constantemente, para resolução dos problemas a fim de
inibir sua chegada à Reitoria. Solicitou à Cons. Rita de Cássia,
Secretária Acadêmica, a leitura do Parecer 01/2020 que determina:...
as atribuições sejam mantidas na forma de seu recebimento... e ... a
divisão das salas de aula do curso de Medicina, assim como ocorre em
outros cursos, como Direito, se deve não ao espaço físico somente,
mas, principalmente, à qualidade do ensino ministrado. 04. OUTROS
ASSUNTOS: Cons. Vagner Amado informou que a Mostra de Profissões 2020
da UNIFAI será apresentada no site da Instituição. Cons. Fábio Botteon
disse que a redução de custos dos eventos é muito importante para a
IES nesse momento. Cons. Miguel Ângelo, que as grandes aglomerações
não devem ocorrer, acredita que mesmo para o próximo ano, sem previsão
de vacina para o coronavírus, isso deva permanecer. Nada mais a
constar, o Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e, às onze
horas e quarenta e cinco minutos a Sessão foi encerrada. Eu, Rita de
Cássia Siqueira, Secretária Acadêmica, lavrei a presente ata em cinco
laudas que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais
Conselheiros.
Adamantina,
23
de
julho
de
2020................................................................
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